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 לוקט על ידי
אלעד פריימרק אב לדנה כיתה ב’ ואיה גן דולב, קשת
ענבל חזות אם לדניאל כיתה ב’ ונועם כיתה א’, קשת

אותיות טל ומטר ואותיות קידוש לבנה    מילה בסלע 
אותיות טל ומטר

זְעִירֹות. אֹותִיֹּות   = וּמָטָר  טַל   אֹותִיֹּות 
מֹוסִיפִים  ּפֶסַח  עַד  מַרְחְֶׁשוָן  מֵחודֶׁש  מקור: 
ּבִתְפִּלַת “ְׁשמֹונֶה-עְֶׂשרֵה” אֶת הַּתֹוסֶפֶת “וְתֵן 
טַל וּמָטָר”. בשאר ימות השנה משתמשים 
נִמְצֵאת  זֹו  ּתֹוסֶפֶת  ברכה”  “ותן  בתוספת 

ּבְכָל “סִּדוּר” ]אשכנז[ ּבְאֹותִיֹּות קְטַנֹּות . 
ּכְדֵי לְתָאֵר אֹותִיֹּות גְּדֹולֹות מְִׁשּתַּמְִׁשים ּבַנִּיב 

“אֹותִיֹּות קִּדוּׁש לְבָנָה”. 
 

אותיות קידוש לבנה 
גְּדֹולֹות  אֹותִיֹּות   = לְבָנָה  קִּדוּׁש  אֹותִיֹּות 
מחוץ  נאמרת  התפילה  עֵינַיִם.  וּמְאִירֹות 
שאפשר  וכדי  הירח,  לאור  הכנסת  לבית 
מודפסת  היא  הירח,  לאור  לקראה  יהיה 
בסידורים באותיות גדולות במיוחד. בחלק 
מבתי כנסת, כדי לא להטריח אנשים להביא 
באותיות  נכתב  התפילה  נוסח  סידורים, 

 גדולות על לוח שיש או על קיר בית הכנסת. 

קידוש  באותיות  צוין  בפרסומת  דוגמה: 

אולם  הנחה”,   70%“ על  לבנה, 
ּבְאֹותִיֹּות ֶׁשל טַל וּמָטָר. נכתב כי “ההנחה תקפה 

רק על מספר פריטים מצומצם”.

הנושאים המרכזיים בפרשה
משה  הביאו  “וארא”,  הקודמת,  בפרשה 
עשר  מתוך  שבע  את  מצרים  על  ואהרן 
הפרשה  בתחילת  הראשונות.  המכות 
הנוכחית הם מנחיתים שתי מכות נוספות: 
הארבה אוכל את כל היבול החקלאי של 
מצרים, ולאחר מכן מוטל חושך על הארץ, 
והמצרים אינם יכולים לראות דבר. המכות 
אולם  פרעה,  בעמדת  לנסיגות  מביאות 
הוא עדיין לא מסכים לדרישתם של משה 

ואהרן לשלח את כל עם ישראל מארצו.
לפי ציווי אלוקים, נערכות ההכנות לקראת 
מכת בכורות והיציאה ממצרים: בני ישראל 
כסף,  כלי  המצרים  משכניהם  שואלים 
פרעה  את  מזהיר  משה  ובגדים.  זהב  כלי 
מצרים.  בכורי  כל  ימותו  הבאה  שבמכה 
דיני  את  למשה  אלוקים  מפרט  כך  אחר 
בזמן  ישראל  בני  שיעשו  פסח,  קורבן 
לשחוט  מצווים  הם  מצרים.  בכורי  שיוכו 
להזות  הערביים,  בין  בשעת  הקורבן  את 
מדמו על פתח הבית כמגן מפני המשחית, 
מוכנים  כשהם  בלילה  הבשר  את  ולאכול 
לקראת היציאה לדרך - “וְכָכָה ּתֹאכְלוּ ֹאתֹו, 
וּמַּקֶלְכֶם  בְּרַגְלֵיכֶם  נַעֲלֵיכֶם  חֲגֻרִים,  מָתְנֵיכֶם 

בְּיֶדְכֶם; וַאֲכַלְּתֶם ֹאתֹו בְּחִפָּזֹון, פֶּסַח הוּא לַה’”.
נקבע  הפסח,  חל  שבו  האביב,  חודש 
כחודש הראשון בלוח העברי - “הַֹחדֶׁש הַזֶּה 
לְחָדְׁשֵי  לָכֶם  הוּא  חֳדִָׁשים: רִאׁשֹון  ֹראׁש  לָכֶם, 

הַּשָנָה.”
לדורות,  כקורבן  נקבע  הפסח  קורבן 
שאחריו יבוא חג בן שבעה ימים שבו אסור 
לאכול חמץ אלא רק מצות - זכר ליציאת 

מצרים. 

בחצות הלילה הורג אלוקים את כל בכורי 
ואהרן  משה  אל  ממהר  פרעה  מצרים. 
עם  כל  עם  מיד,  לעזוב  עליהם  ומצווה 
ישראל, את ארץ מצרים. העם יוצא לדרך, 
ובכך מסתיים שעבוד מצרים. - “וַיִּסְעוּ בְנֵי-

אֶלֶף  כְּׁשֵׁש-מֵאֹות  סֻכֹּתָה,  מֵרַעְמְסֵס,  יְִׂשרָאֵל 
עָלָה  רַב  וְגַם-עֵרֶב  לח  מִּטָף.  לְבַד  הַגְּבָרִים,  רַגְלִי 
ֹּאפוּ אֶת- אִּתָם, וְֹצאן וּבָקָר, מִקְנֶה כָּבֵד מְֹאד. לט וַי
הַבָּצֵק אֲֶׁשר הֹוצִיאוּ מִּמִצְרַיִם, עֹֻגת מַצֹּות, כִּי ֹלא 
לְהִתְמַהְמֵהַּ,  יָכְלוּ  וְֹלא  מִּמִצְרַיִם,  חָמֵץ: כִּי-ֹגרְׁשוּ 

וְגַם-צֵדָה ֹלא-עָׂשוּ לָהֶם.”
פרשות  מופיעות  הפרשה  סיום  עד 
הקשורים  דינים  המפרטות  הלכתיות, 
לפסח ולזיכרון יציאת מצרים: דיני אכילת 
ומצוות  רחם  פטר  מצוות  הפסח,  קורבן 

תפילין.

להורים
על  זה  בטור  כתבתי  שעברה  בשנה 
מטרתן של מכות מצרים וציינתי שיש בהן 
ישראל  לבני  גם  מכוונות  והן  הדרגתיות 
את  להחליש  במטרה  רק  ולא  העבדים, 
בעבדות  השקועים  ישראל  בני  המצרים. 
באישון  אחד,  כאיש  לצאת  יכולים  אינם 
נפשית  ומניפולציה  הכנה  וללא  לילה 
תהליך  אותם  מעביר  ה’  ולכן  מתאימה, 
לקראת אירוע השיא, שהוא יציאת מצרים. 

וכמו באירוע שיא, אחריו מגיעה הנפילה. 

“לא  ההצגה  את  לראות  לי  הזדמן  השנה 
לגעת”  “נא  מרכז  של  לבדו”  הלחם  על 
עיוורים,  חירשים,  כולם  השחקנים  ביפו. 
אילמים. ההצגה מצליחה להמחיש לציבור 

הרואה והשומע את החוויה הכוללת כל של 
עיוורון וחירשות, שבה האדם מרגיש בודד 
ולקחת חלק  יכולת לתקשר  ומנותק, ללא 

פעיל בחברה )מומלץ בחום(. 

חושך  מכת  על  השנה  קורא  כשאני 
המוזכרת בפרשה, אני מבין אותה בפן נוסף 
ֹּאמֶר ה’ אֶל ֹמֶׁשה, נְטֵה יָדְךָ עַל-הַּשָמַיִם וִיהִי  “כא וַי
ֹחֶׁשךְ עַל-אֶרֶץ מִצְרָיִם; וְיָמֵׁש, ֹחֶׁשךְ. כב וַיֵּט ֹמֶׁשה 
אֶת-יָדֹו עַל-הַּשָמָיִם; וַיְהִי ֹחֶׁשךְ-אֲפֵלָה בְּכָל-אֶרֶץ 
מִצְרַיִם ְׁשֹלֶׁשת יָמִים. כג לֹא-רָאוּ אִיׁש אֶת-אָחִיו, 
וּלְכָל-בְּנֵי  יָמִים;  ְׁשֹלֶׁשת  וְֹלא-קָמוּ אִיׁש מִּתַחְּתָיו 
היכולת  חוסר  בְּמֹוְׁשֹבתָם“.  אֹור,  הָיָה  יְִׂשרָאֵל 
באובדן  המצוקה  ממשות.  בו  יש  לראות 
ראייה פתאומי היא מצוקה מצמיתה שלא 
את  שראיתי  לפני  אותה  להבין  יכולתי 
ההצגה. בני ישראל שהמשיכו לראות וראו 
חסרי  הופכים  המצרים  עושקיהם  כיצד 
אונים וכלואים בתוך עצמם, חוו חוויה של 
התחזקות ועוצמה שאיפשרה להם לבסוף 
להפנות עורף לכל מה שהכירו ולצאת אל 

המדבר. 

לילדים
גדול,  כעקשן  בראשי  חקוק  תמיד  פרעה 
למה הוא לא מוותר לבני ישראל? שיצאו 
כבר, הרי הוא בעצמו רצה לחסל אותם כדי 
שלא יהיו אויב מבפנים. ילכו להם למדבר 
ונגמר. האם בני ישראל ידעו שהם בורחים 
ללא כוונה לחזור, או שגם להם אמר משה 
לה’  לחוג  ימים  למספר  יוצאים  רק  שהם 

ואחר כך חוזרים? 



מה שכולנו צריכיםמזון לנשמה

יציאת מצרים
היתה או לא היתה?

האירועים  אחד  היא  מצרים  יציאת 
המשמעותיים ביותר. לנו, כעם, היא מוזכרת 
את  לספר  מיוחדת  מצווה  ויש  בתפילות 
מה  לבן.  מאב  ושוב  שוב  מצרים  יציאת 
כל-כך מיוחד ביציאת מצרים? מדוע נחשב 
אירוע זה כלידת האומה הישראלית? במה 

עצמי  את  מצאתי  שבועות  מספר  לפני 
בפסטיבל רוחני בים המלח.

שם,  עושה  אני  בדיוק  מה  שהבנתי  לפני 
להבין  בניסיון  כולי שקועה  כל  כבר  הייתי 
ובין  ירקות.  ושאר  מדיטציה  יוגה,  זה  מה 
עצמי  מצאתי  אחרת,  לסדנא  כזו  סדנא 
וחושבת  האנשים שמסביבי  על  מסתכלת 

מה בדיוק הם מחפשים.
ואם בשאלות פילוסופיות כאלו נעסוק, הרי 
אפשר לשאול את כולנו: מה בעצם אנחנו 
מחפשים? מה אנחנו רוצים להרגיש? מה 

אנחנו רוצים לדעת? במה נפשנו חפצה?
יותר,  או  פחות  שכולנו,  מאמינה  אני 

מחפשים את אותו דבר.

הכניסה  או  סיני  הר  ממעמד  שונה  הוא 
לארץ ישראל? 

 
משפט המפתח בהגדה של פסח הוא “בכל 
דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו 
של  משמעותו  מה  ממצרים”.  יצא  הוא 

יצאתי ממצרים.  משפט זה? הרי אני, לא 
חשבו על כך עם הילדים ועם עצמכם, אולי 

לקראת פסח תהיה לנו תשובה.

שי מונזון
אב לבארי, כיתה ב’ ואליה, כיתה א’ קשת

אמנם אנחנו חושבים שבתקופות שונות של 
אנחנו  שונים.  דברים  רוצים  אנחנו  החיים 
מאמינים שאנחנו אנשים שונים שמחפשים 
דברים שונים, אבל בעצם כולנו רוצים את 

אותו הדבר.

מסופקים,  אהובים,  להרגיש  רוצים  כולנו 

פרשת “בא” מציגה את אחד מרגעי השיא 
של עם ישראל לדורותיו, אותו אירוע שאנו 
מזכירים כמעט בכל חג, ואשר מהווה בסיס 
בתורה,  המופיעות  מצוות  מאוד  להרבה 

הלוא הוא יציאת מצרים. 
מכונן  רגע  מהווה  כאמור,  מצרים,  יציאת 
טיפוס  אב  בעצם  והינה  כעם,  בתולדותינו 
מעבדות  האולטימטיבית  היציאה  של 
החל   - כולה  האנושות  עבור  לחירות 
מהמתיישבים הראשונים באמריקה שברחו 
עצמם  את  וראו  אנגליה  מלך  של  מעולו 
כפרעה,  אנגליה  מלך  ואת  מצרים  כיוצאי 
וכלה באברהם לינקולן ומרטין לותר קינג 
אשר במאבקם נגד העבדות ובעד שחרור 
השחורים בארה”ב ראו את מאבק ישראל 

במצרים. 
של  האוניברסלי  מעמדה  דווקא  אך 
של  הרוחנית  כאמּה  מצרים  יציאת 
שהתעוררו  לחירות  השונות  המהפכות 
השאלה  את  מעלה  ההיסטוריה,  במהלך 
של  מעמדה  מהו   - שלנו  הפרטיקולרית 
הקונקרטי  העם  עבורנו,  מצרים  יציאת 
שעל-פי הסיפור המקראי ועל-פי האמונה 
והפך  ממצרים,  פיסית,  יצא,  אכן  היהודית 
אך  בה  רואים  אנו  גם  האם  חופשי?  לעם 
שמא  או  לחירות,  רוחני  למאבק  סמל 
עבורנו היא מסמלת תהליך פיסי-היסטורי 

שמתעד את תולדותינו כעם?
אני  אף  הדתי,  הציבור  מבני  כרבים 
התחנכתי על התפישה המסורתית כי סיפור 
יציאת מצרים, ולצורך העניין התורה כולה, 
בתחילה  ההיסטוריה:  את  משקפים  אכן 
של האנושות כולה )בריאת העולם, האדם 
וכו’(  המבול  עדן,  מגן  והגירוש  הראשון 
של  קורותיו  את  פירוט  ביתר  מכן  ולאחר 

עם ישראל. כך, על-פי תפישה זו, אברהם 
חצו  אכן  צאצאיו  בפועל,  חי  אכן  האיש 
ומספר  בחרבה,  הים  בתוך  סוף  ים  את 
של  למרגלותיו  עמדו  מכן  לאחר  ימים 
היסטורית  אלוהית  התגלות  וחוו  סיני  הר 

חד-פעמית. 
שונות  לתפישות  נחשפתי  השנים  עם 
לגמרי לתנ”ך בכלל, ולאירועים הספציפיים 
שנפרשה  עד  בפרט,  מצרים  יציאת  מעין 
 - התייחסויות  של  שלימה  מניפה  בפניי 
החל מראיית התנ”ך כעורבא פרח מעשה 
ידי אדם ועד אותה עמדה שמרנית לפיה 
התנ”ך מהווה ספר תיעוד היסטורי ממש. 
כל  “לנפנף”  קל  היה  הדרך  בתחילת 
אך  עליה,  שגדלתי  מזו  שונה  התייחסות 
במחקרים  ומעמיקים  שהולכים  ככל 
העוסקים בשאלות אלה, הדברים הופכים 

למורכבים יותר, גם עבורי. 
כאשר  לאחרונה  התעצמו  הדברים 
שוחחתי ארוכות עם מספר חוקרי מקרא 
חובשים  אף  )חלקם  בתחומם  מובילים 
הרגישות  לשאלות  בנוגע  בעצמם(  כיפה 
הדתית  האמונה  בבסיס  העומדות  ביותר 
האם  ישראל?  עם  התהווה  כיצד  שלנו- 
המדובר בצאצאיהם של האבות כמתואר 
שבטים  של  באוסף  שמא  או  בתורה, 
יציאת  האם  יחד?  שהתקבצו  כנענים 
רב  חד-פעמי  כאירוע  התרחשה  מצרים 
רושם בהובלתו של אלוהים ובהנהגתו של 
המדובר  או שבעצם  הנביאים,  אבי  משה, 
)אשר  שונות  קבוצות  מספר  של  בשילוב 
מקרי  שלנו  העם  ובין  בינן  גנטי  קשר  כל 
לחלוטין( שעשו את הדרך מאזור מצרים 
לאזור כנען על פני תקופה של כמה מאות 
שנים? האם התורה ניתנה כמסמך מושלם 

או  אלוהים,  ידי  על  בהתהוותו  וחד-פעמי 
אנושית  עריכה  בתוצר של  המדובר  שמא 
לשאלות  שלהם  התשובות  שנים?  רבת 
אלה אתגרו וממשיכות לאתגר את עולמי 

הדתי מזה תקופה ארוכה. 
קיצונית  בעמדה  לדבוק  קל  גיסא,  מחד 
אחת, וללכת עימה עד הסוף - לפסול מכל 
וכל את התפישות המחקריות כדברי הבל 
או - גרוע מכך - כפירה, ולהמשיך ללכת 
“ראש בקיר” עם עמדה שמרנית מנותקת, 
כל  ולזרוק  להתנתק   - גיסא  מאידך  או 
בתורה,  קדושה  של  או  אלוהות  של  שמץ 
גרידא,  ספרותי  אנושי  מסמך  בה  ולראות 
המסופר על ידי “המספר”, ומונהג על ידי 
“העורך  ואחרים של  שיקולי עריכה כאלה 

המקראי”. 
מודרני  בעולם  החי  מאמין,  כאדם  אך 
המושתת על הרציונל, אני מרגישה בעיקר 
שעליי לעמוד מול האתגר, ולהתמודד עמו 
לטאטא  מבלי  ורצינית,  מורכבת  בצורה 
דברים מתחת לשטיח, אך גם מבלי לחטוא 
והמדובר,  מחזיקה.  כן  אני  בה  לאמונה 
שכן  גורל,  הרות  בסוגיות  רבה,  במידה 
אירוע  האם  הנקודתית  לשאלה  מעבר 
כזה או אחר המתואר בתורה אכן התרחש 
אם לאו, השאלה האמיתית היא כיצד כל 
תשובה שאבחר תשפיע על העולם הדתי 

שלי, ועל המוטיבציה שלי לקיים מצוות. 
אך  פשוטה.  לא  לגמרי  כן,  אם  המשימה, 
חובה  מבחינתי  היא  עימה  ההתמודדות 
אשר גם אם לא תיגמר, כמו שאמרו חז”ל, 

אין אנו בני חורין להיבטל ממנה. 
שבת שלום
אפרת שפירא-רוזנברג
אם לאביגיל, כיתה ג’, נעמי ומיקה, כיתות 
א’ קשת



יהודה )34(, נועה )33(, הילה )8(, שמוליק )6(, 
יובל דוד )3(, מיכל )3 חודשים(, 

גפן )הכלבה( ואפורי וטופי )האוגרים(   

   יהודה גדל ברחובות. בגיל 13 נסע עם משפחתו לשיקגו, במסגרת 
שנת השבתון של אביו. “שנה מדהימה מבחינת החוויות, שנה של גיבוש 
אחרי  הדרום.  בישיבת  ולמד  לישראל  חזר  שנה  כעבור  משפחתי”. 
התיכון, התחיל מסלול הסדר בישיבת עתניאל, אך כעבור שנה וחצי 
של לימודים ושבועיים לפני הגיוס, נפל בפתאומיות תוך כדי הליכה 
רגילה ברחוב, ובבדיקות שנערכו התברר שיש לו גידול שפיר ברגל. 
הגיוס בוטל, והשנה וחצי הבאות הוקדשו לניתוחים, שיקום בבית והרבה 
פיזיותרפיה.   נועה גדלה בחולון במשפחה מסורתית )בית ספר חילוני, 
נסיעות בשבת, קידוש...(. בכיתה ד’ התפוצץ לנועה התוספתן והייתה 
הסתבכות, ואמה, נדרה שאם נועה תחלים - המשפחה תפסיק לנסוע 
בשבת. נועה החלימה והמשפחה אכן הפסיקה לנסוע בשבת. זמן קצר 
לאוהיו שבארה”ב, במסגרת עבודתו של  כך הם טסו לשנתיים  אחר 

אביה. נועה למדה שם בבית ספר דתי, אבל מאוד פתוח. “זו הייתה תקופה נהדרת בשבילי, ניצלנו כל הזדמנות כדי לטייל, ובסופה טיילנו 
במשך חודשיים בקרוואן”. כשהמשפחה חזרה לארץ, נועה התחילה ללמוד בתיכון דתי בחולון. שירות לאומי - בשנה הראשונה במוסד “קרן 
אור” בירושלים, לילדים הסובלים מנכויות ולקויות שונות. בשנה השנייה במחלקה כירורגית באיכילוב. בשנה זו היא התגוררה בבית ונהנתה 
מהחיים התרבותיים של תל-אביב )סרטים ואופרות עם אבא, וקורס אנימציה עם אמא(.    לימודים ותעסוקה - יהודה, “מאוד רציתי ללמוד 
מוזיקולוגיה, אך אבא שלי המליץ שאלך ללמוד משהו פרקטי וחשבתי שבביולוגיה יש את הסיכוי הגבוה ביותר למימוש פוטנציאל עצמי”. 
יהודה בחר בלימודי מדעי הרפואה )ביולוגיה של האדם(. המשיך במחקר בביולוגיה, מאסטר במכון ויצמן ודוקטורט בבר-אילן. כרגע הוא 
בשלבים מתקדמים של הפוסט-דוקטורט במכון ויצמן. נועה למדה במשך שנה ביופיזיקה, הצטרפה לשנה שנייה במדעי הרפואה בירושלים 
ושם פגשה את יהודה. התחילה לימודי סיעוד מיד בתום לימודי מדעי הרפואה. היום היא עובדת כאחות בפנימית ילדים בבית חולים אסף 
הרופא.     היכרות - הרבה קווים משיקים בחייהם של השניים )לשניהם אבות מדענים בבר-אילן שהתברר שהכירו זה את זה, התגוררו בגיל 
דומה בחו”ל(. הקיץ חגגו עשר שנות נישואים.    מקומות מגורים ומזכרת בתיה - במשך שש שנים יהודה ונועה התגוררו במזרח ראשון )“היינו 
שני זרים בעיר הגדולה”(. לקראת גן חובה של הילה, החלו לחפש מקום יותר קטן ויותר קהילתי. דרך מודעה בעיתון הם הגיעו למזכרת 
בתיה, מאוד התלהבו מהמקום, במיוחד כשהוריה של נועה הודיעו שהם יעברו לגור לידם. הם הצטרפו לקבוצת רכישה, אולם בשל הקשיים 
עם הקבלנים, נאלצו לגור במשך שנה בקרוואן בבית אלעזרי, ואחרי כן בבית הוריה של נועה, שהיה בתהליך מתקדם יותר של בנייה )“הם 
הצילו אותנו ואנחנו אסירי תודה”(.    קשת- השילוב של דתיים וחילונים נראה בעיניהם מאוד טבעי. נועה: “המשפחה המורחבת וכל מעגלי 
החיים שלי מורכבים מדתיים וחילונים”. יהודה: “לא רציתי שהילדים שלי יכירו חילונים רק כשיהיו באוניברסיטה, כפי שלי קרה”. מאוד 
מרוצים מקשת ומחיי הקהילה.    שמות הילדים - הילה: שם שמזכיר את השם הלנה, כשם סבתּה של נועה, שאליה היא הייתה מאוד קשורה. 
שמוליק: נקרא על שם אביו של יהודה, שנפטר בשנה הראשונה לנישואין של נועה ויהודה. מיכל ויובל: שני השמות נבחרו גם בגלל שמאוד 
אהבו אותם וגם בגלל שהשמות מזכירים אנשים אהובים.    דת/ אלוהים - נועה: “זה לגמרי עניין אמוני, ואני מאמינה שיש אלוהים”. יהודה: 
“כאיש מדע, קשה לי עם עניין אמוני. מבחינתי, כל דבר צריך להוכיח. הבחירה באורח חיים דתי, איננה נובעת מידיעה על קיום אלוהים, 
אלא מכך שדרך החיים הזו התאימה לי”.   תחביבים- יהודה: האזנה למוסיקה קלאסית, נגינה בפסנתר, פתרון תשבצים )בעיקר באנגלית( 
וכתיבת חידות כולל ל”ודברת בם” )שהוחלפו השנה בסיפור בהמשכים(. נועה - קולנוע ואיור. הילה - נגינה על פסנתר ומשתתפת בחוג 
אמנות. שמוליק- רכיבה על סוסים. יובל - אלוף בפאזלים.    בילויים משפחתיים - מרביתם בתוך מזכרת בתיה, לעתים נוסעים לפארקים 
יפים בראשון ובנס ציונה.     כיבוי אורות. ילדים - 21:30-20:30, יהודה - כשלא נרדם עם הילדים, אז בסביבות אחת בלילה, נועה - משתנה 

לפי המשמרות בעבודה. 

משפחות המעוניינות להשתתף במדור, מוזמנות ליצור קשר עם שרון טל: 050-6670174

משפחת זלצברג רח’ אברהם מרדכי לויןמשפחה מבוקשת
ראיינו: מיכל ליבני ושרון נוימן-הקר 

לחוש חום וקבלה ללא תנאי. כולנו רוצים 
להגיע  שלנו  הדרכים  מאושרים.  להיות 
קצות  עד  שיסעו  כאלו  יש  שונות,  לשם 
העולם, יש כאלו שירדפו אחר הממון וינסו 
להשיג כל דבר חומרי כדי לקבל את אותה 
יוגה  מסדנת  שיעברו  כאלו  יש  התחושה, 
לסדנת מדיטציה בחיפוש שלהם, יש כאלו 
שיקיפו עצמם באנשים מכל המינים ומכל 
הסוגים, יש כאלו שיתנו ויתנו לכולם, והרי 
הדבר.  אותו   את  מבקשים  כולנו  בעצם 
החיפוש הזה שלנו, שנמשך כל החיים, הוא 

החיפוש אחר מזון לנשמה. 

אותו  ונטפח  אותו  צריך שנזין  כמו שהגוף 
זקוקה  שלנו  הנשמה  גם  כך  החיים,  כל 

למזון.
ועושים  אוכלים  שאנחנו  דברים  שיש  כמו 
הלוקחים  כאלו  ויש  טובה,  הרגשה  לנו 

מאיתנו כוחות, כך גם הנשמה.
החוכמה היא להמשיך כל הזמן ולבדוק מה 

עושה לנו טוב ומה לוקח מאיתנו כוחות. 
הדברים  את  לקחת  ללמוד  היא  החוכמה 

תצמח  שלנו  הנשמה  שמהם  הטובים, 
דברים  אותם  מכל  ולהתרחק  ותפרח, 

שעושים לנו רע על הנשמה. 
התחנות  לאורך  בודק  מאתנו  אחד  כל 
ומה לא. אין  לו  השונות בחייו מה מתאים 
שום רע בלבדוק ולנסות ולהתנסות, אולם 
גדולה  אחריות  לנו  שיש  שנזכור  כדאי 
מוזנת  תהיה  שלנו  שהנשמה  לכך  לדאוג 

וחופשייה.
 

גלי קליי 
אם למתן ועוז, כיתות ב’, קשת



יהודה זלצברג

תעלומת מטמון הברון  פרק 14 - סימנים ועקבות

המשך יבוא...

*כל האירועים והדמויות בסיפור בדיוניים לחלוטין, אך עלילת הסיפור נסמכת 
בחלקה על עובדות נכונות בהיסטוריה של המושבה מזכרת בתיה. 

מזל טוב
למשפחת הקר
להולדת הבן

הרבה אושר ושמחה
מכל הקהילה

במוצאי שבת 30.1.10 ט”ו בשבט בשעה 20:30 במתנ”ס, יתקיים 
סדר ט”ו בשבט חגיגי וייחודי ראשון מסוגו בקהילה המשלב אמנים 

אורחים מבחוץ עם תכנים שנבנו מבית.
בערב זה נקרא מהגדת חג מקורית שנערכה ע”י חברי הקהילה במיוחד עבורינו, 

נשיר שירי ארץ ישראל, נטעם מפירות ארצנו 
וכל זאת בישיבה אינטימית סביב שולחנות.

נא לרכוש כרטיסים בהקדם על מנת שנדע להתארגן בהתאם
)גם אלו שנרשמו צריכים לרכוש כרטיסים לפני האירוע(.

עלות כרטיס: 20 ש”ח
ניתן לרכוש אצל:

רעות פרידמן )אמא של גאיה ב1( 052-5979535
ספי פריימק )אמא של דנה ב1 ואיה גן דולב( 052-6173140

גלי קליין )אמא של עז ב1 ומתן ב2( 050-2892566
אביטל ברלינר )אמא של ניצן א1( 054-7822348

רון בלב ואת ביד, בט”ו בשבט בט”ו בשבט

יְָלִדים יְָקִרים, ִּכְשלֹוָשה ָשבּועֹות ֶשל ָהחֹוֶפש ַהגָדֹול ֶשל ְשנַת 
2020 ְּכַבר ַחְלפּו, ּוְשִמינִייַת יְַלֵדי ֲחבּוַרת ַמְטמֹון ַהָּברֹון ִּכְמַעט 
יֲַעקֹב  ַאבָרָהם  ָרִּבי  ּובֹו  ֶשָמְצאּו,  ַהִמְכַתב  ֵאת  ְלַפֲענֵַח  ִסיימּו 
גֶלַמן ְמָסֵּפר ַעל אֹוָצר ַהָתְכִשיִטים ֶשִהְטִמין ְּבַאְדַמת ַהמֹוָשָבה 
ֵהִבינּו  הֲחבּוָרה  יְַלֵדי  ָהִראשֹונֹות.  ִּבְשנֹוֶתיַה  ַמזְֵּכֶרת-ַּבְתיָה 
ב”ְּבֵדֶרְך  ָהאֹוָצר  ַמֲחבֹוא  ְמקֹום  ֵאת  ְלגָלֹות  ֶהֱחִליט  שגֶלַמן 
ַהַּפְרֵדס”, ְדָהיינּו, ְּבֶעזַרת ְרַמזִים וְסֹודֹות ֶשיֵש ְלַפֵצַח אֹוַתם ְּכֵדי 
מּוְחֵּבאת  ְלֵתיָבה  ַהמֹוִביל  ָהִראשֹון  ָהֶרֶמז  ְלגִילּויֹו.  ְלִהְתַקֵדם 

הּוא “ִסיַמן ְלַחיִים – ַמיִם”. ָמה ַמְשָמעּות ָהֶרֶמז?

המדרכה  לעבר  ופזל  מהירים  בצעדים  ברחוב  הלך  גיל 
מפנטז,  לא  אני  לעצמו,  הרהר  לא,  הרחוב.  של  השני  בצידו 
ורץ  החונות  המכוניות  מאחורי  שם  מתחבא  מישהו  באמת 
מרכב לרכב. האם הוא עוקב אחרי? עיניו עקבו אחרי הדמות 
לאותו  לגרום  לא  כדי  הסב,  לא  ראשו  את  אך  החשודה 
צהריים  שעת  זו  היתה  שהתגלה.  להבין  מיסתורי  מן-דהוא 
מוקדמת של יום ראשון, וילדי החבורה קבעו להיפגש במועדון 
תנועת הנוער כדי לדון בהתקדמות האחרונה בפענוח המכתב 
והוא עצר  גלמן. שמש הקיץ הלוהטת קפחה על ראשו,  של 
ולהתיז  במדרכה  הקבועה  מהברזייה  מים  מעט  לשתות 
וכשהזדקף  העצירה  את  נצל  גיל  להתרעננות.  פניו  על  מהם 
מהברזייה העיף מבט חטוף אל המדרכה שמעבר לכביש. 
הוא לא ראה אף אדם חשוד. אולי בכל זאת הוא מדמיין? הוא 
נזף בעצמו על דמיונות השווא שלו )“אתה לא חי בסרט בלשי”, 

הזכיר לעצמו( וניגב את הזיעה בשרוולו. 
מרבית  את  שם  ומצא  למועדון  הגיע  גיל  דקות  כמה  כעבור 

שאפרת  העלה  קצר  בירור  הברון.  מטמון  לחבורת  חבריו 
נמצא  ועמיחי  לנופש,  משפחתה  עם  שנסעה  מפני  תגיע,  לא 
הדיבור,  רשות  את  ביקש  אופיר  השבוע.  למשך  בקייטנה 
מזכיר  שגלמן  הפרדס  זה  מה  גיליתי  חדשות.  יש  “חברים, 
במכתב! פרדס זה ראשי-תיבות של המילים פשט, רמז, דרש, 
מתכוון  הוא  הפרדס  בדרך  הולך  שהוא  כותב  כשגלמן  סוד. 
האוצר  את  לגלות  כדי   – ורמז  סוד  של  בדרך  הולך  שהוא 
נצטרך לפתור את הרמזים שהוא השאיר לנו.” שושנה שאלה, 
“יש לנו איזה רמז ראשון? אני לא זוכרת שהיתה חידה או רמז 
במכתב שלו.” גיל מחה את הזיעה ממצחו וציטט מהמכתב, 
“בדיוק,  הנהן,  אופיר  מים”.  לחיים  וסימן  סימנים  בהם  “ונתתי 
במזכרת- חיים  שנתנו  מים  היו  איפה  אז  רמזים.  זה  סימנים 
בתיה? בבאר, כמובן!”. שושנה הסתייגה מיד, “מה, רק בבאר 
היו מים? והיתה רק באר אחת? אני שמעתי על כמה בארות 
נדע באיזו באר לחפש?”. עמית הצטרף  איך  שהיו במושבה. 
לשיחה, “צריך לבדוק כמה בארות היו כאן בשנה בה נכתב 
המכתב – תרמ”ז”. אופיר הכריז בשמחה, “בדקתי כבר. היתה 
מקור  היתה  והיא  הברון.  בית  שליד  הבאר   – אחת  באר  רק 
המים היחיד של המתיישבים באותה תקופה. לדעתי שם גלמן 
החביא את התיבה השנייה”. “אוי לא!”, נזעקה לפתע נעמה, “זה 
חדשות מאוד רעות בשבילנו. עברתי שם בדרך לכאן וראיתי 
שבדיוק הבוקר התחילו לשפץ שם את האתר. הם חופרים עם 
טרקטורים. רק שלא יימצאו את התיבה!”. אופיר נעמד בדאגה, 

“או יותר גרוע, ישמידו אותה יחד עם האוצר”. 
אתם  נכונה,  השמועה  “אז  החדר,  מדלת  קול  נשמע  לפתע 
מבטם  הפנו  בחדר  הנוכחים  כל  אוצר!”.  מחפשים  באמת 
המסתורית  הדמות  מיהי  כעת  זיהה  וגיל  בחרדה,  הדלת  אל 

שעקבה אחריו כל הדרך עד למועדון.


